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Grundejerforeningen Boesagerparken, Smørum 
 

Hvornår der kan ske fældning m.m. af træer på foreningens fællesarealer 
 
Hvornår kræver det tilladelse at fælde eller beskære træer? 
Det kræver altid bestyrelsens tilladelse at fælde eller beskære træer, der står på foreningens fællesarea-
ler – og også kommunens tilladelse, når der er tale om egetræerne. 
 
Hvem ejer fællesarealerne, og hvem har ansvaret for dem? 
Fællesarealerne, der ligger på de to matrikler, matr. nr. 9 h og 9 m, omfatter samtlige skråninger, gavl-
områder, hæk- og græsarealer, vildthegn, støjvold, legeplads, boldbane mv.  
 
Grundejerforeningen er ejer af fællesarealerne, herunder skråningerne. Det er dermed grundejerfor-
eningen, der er ejer af træerne på fællesarealerne. 
 
Bestyrelsen for grundejerforeningen har i henhold til vedtægterne ansvaret for at sørge for den fornød-
ne vedligeholdelse af fællesarealerne i grundejerforeningen.  
 
Hvilken indflydelse får grundejernes vedligeholdelsespligt af skråningerne? 
Det forhold, at grundejerne i henhold til vedtægterne har en vedligeholdelsespligt for den del af skrå-
ningen, der ligger på nordsiden af deres ejendom (gårdsiden) – og i visse tilfælde på begge sider af 
ejendommen – ændrer ikke på foreningens ejerskab til arealerne (skråningen) og dermed til ejerskabet 
af træerne på arealerne.  
 
Hvad med i tilfælde af tvivl (træ eller buskads/beplantning)? 
Når grundejerne udfører deres vedligeholdelsespligt på skråningerne, er det bestyrelsen, der i tvivlstil-
fælde vurderer, om der er tale om et fritstående træ, der kræver en tilladelse til fældning, beskæring 
m.m., eller om der er tale om ”almindelig” bevoksning/beplantning, der blot kan fjernes. 
 
Det gælder også, hvis der er tale om træer/buskads andetsteds på fællesarealerne end på skråningerne. 
 	    
Hvordan vurderer bestyrelsen, om et træ kan fældes eller beskæres? 
Bestyrelsen vurderer, om der fagligt/sagligt er gode grunde til at få fældet eller beskåret et træ. Besty-
relsen kan i den forbindelse vælge at få en professionel vurdering, ex. fra gartnerfirmaet, der udfører 
opgaver i grundejerforeningen. 
 
Bestyrelsen vil naturligt lægge vægt på saglige forhold eksempelvis, om et træ er sygt, ødelagt, udgør 
fare for mennesker og/eller fast ejendom, skygger for haver, er generende for fast ejendom (tagkon-
struktion, stern, cykelskur mv.) eller infrastruktur (gadelamper, regnvandsbrønde, affaldscontainere, 
vejskilte mv.). 
 
Bestyrelsen kan også vælge at lægge vægt på æstetiske hensyn, herunder om et træ er af en sådan ka-
rakter, at det giver området karakter.  
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Bestyrelsen kan også lade andre forhold indgå i vurderingen, ex. om en udtynding af træer er ønskvær-
dig af hensyn til bevarelsen af karakteren for bestemte træer. 
 
Endelig kan bestyrelsen tillige lade økonomiske hensyn indgå i vurderingen.	  
	  	  
Skal bestemte grundejere høres inden eventuel fældning? 
Inden bestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til fældning m.m., vil den naturligt høre tilstødende 
grundejere. Det gælder dog kun, hvis bestyrelsen er blevet orienteret om, at disse må antages at have en 
særlig interesse i sagen, ex. i de tilfælde, hvor grundejeren selv har plantet træet og/eller har stået for 
den løbende vedligeholdelse af træet gennem årene, eller hvor træet på grund af dets art og omfang vil 
medføre skader på privat ejendom, ex. hækken, hvis det fjernes eller reduceres betragteligt.	  
	  	  
Hvem udfører en fældning m.m.? 
Bestyrelsen kan vælge selv at udføre arbejdet men kan også vælge at lade eksterne, ex. et gartnerfirma, 
udføre det pågældende arbejde.  
 
Endelig kan bestyrelsen også vælge at aftale, at grundejeren selv foretager arbejdet, evt. på egen reg-
ning. 	  
	  	  
Hvad sker der, hvis træer bliver fældet eller beskåret uden tilladelse?	  
Hvis det bliver konstateret, at en grundejer uden den fornødne tilladelse har fældet eller beskåret et el-
ler flere træer på grundejerforeningens fællesarealer, herunder på skråningerne, vil grundejerforeningen 
– som ejer af fællesarealerne og dermed træerne – forbeholde sig ret til at rette erstatningskrav mod 
skadevolder (grundejeren). 
 
Hvis det bliver konstateret, at en grundejer uretmæssigt har fældet eller beskåret egetræerne, vil forhol-
det tillige blive anmeldt til kommunen.	  
 	  
 
Smørum, den 15. september 2014.	  


